REGULAMIN SPRAWDZIANÓW.
1. Sprawdzianem nazwana jest pisemna praca uczniów, obejmująca wiadomości i umiejętności
z większej partii materiału (np. z działu programowego), trwająca przynajmniej 45 minut.
2. Uczniowie mają prawo do:
a) znajomości zakresu sprawdzianu,
b) najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia (nie więcej jednak niż jednego
sprawdzianu dziennie),
c) ustalenia z nauczycielem terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem,
d) poprawienia każdej oceny niedostatecznej lub dopuszczającej. Ocenę można poprawić
tylko raz, w terminie dwóch tygodni od poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie.
Formę i termin poprawy ustalają wspólnie nauczyciel i uczeń.
3. Uczniowie mają obowiązek:
a) przygotować się do sprawdzianu przez powtórzenie materiału,
b) przynieść materiały wymagane przez nauczyciela na sprawdzianie,
c) samodzielnie rozwiązywać zadania sprawdzające, nie przeszkadzając w pracy pozostałym
uczniom,
d) w przypadku nieobecności na sprawdzianie napisać zaległy sprawdzian w ciągu dwóch
tygodni od momentu powrotu do szkoły. Uczeń, który nie wywiąże się z tego
zobowiązania, otrzymuje ocenę niedostateczną.
4. Nauczyciele maja prawo do:
a) wyboru formy sprawdzianu,
b) przerwania pisania i zabrania sprawdzianu uczniowi, który nie przestrzega zasad
ustalonych przez nauczyciela (praca niesamodzielna, przeszkadzanie pozostałym
uczniom). Wiąże się to z uzyskaniem oceny niedostatecznej,
c) w wyjątkowych przypadkach, na prośbę uczniów, zmiany terminu sprawdzianu
z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązują punkty 2b i 2c.
5. Nauczyciele mają obowiązek:
a) przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami,
b) zapowiadać termin sprawdzianu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, określając
zakres wymaganego na sprawdzianie materiału,
c) przeprowadzać lekcję powtórzeniową przed sprawdzianem obejmującą wymagane treści
oraz umiejętności,
d) dokonać wpisu zapowiadanego sprawdzianu w dzienniku lekcyjnym długopisem,
z podaniem daty wpisu. W przypadku przełożenia terminu sprawdzianu, należy
przekreślić kolorem czerwonym wpis pierwotny i dokonać powtórnego wpisu
w wybranym terminie, z adnotacją „sprawdzian przeniesiony z dnia…”
e) omówić wyniki sprawdzianu i poprawić z uczniami typowe dla klasy błędy,
f) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, ponownego ustalenia z klasą
terminu (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).
6. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się ze sprawdzianami swoich dzieci oraz z oceną tych sprawdzianów.

REGULAMIN KARTKÓWEK.
1. Kartkówką nazwana jest pisemna praca uczniów, obejmująca wiadomości i umiejętności
z maksymalnie trzech ostatnich lekcji. Czas pisania kartkówki nie przekracza 30 minut.
UWAGA: oceny z kartkówek nie podlegają poprawie!
1. Uczniowie mają prawo do:
a) maksymalnie jednej kartkówki dziennie, z uwzględnieniem, że danego dnia uczeń może
mieć jeden sprawdzian lub jedną kartkówkę,
b) ustalenia z nauczycielem terminu kartkówki. Kartkówki nie mogą być zapowiadane z dnia
na dzień,
c) poprawienia każdej oceny niedostatecznej. Ocenę można poprawić tylko raz, w terminie
jednego tygodnia od poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie.
2. Uczniowie mają obowiązek:
a) przygotować się do kartkówki przez powtórzenie materiału,
e) przynieść materiały wymagane przez nauczyciela na kartkówce,
f) samodzielnie rozwiązywać zadania sprawdzające, nie przeszkadzając w pracy pozostałym
uczniom.
3. Nauczyciele maja prawo do:
a) wyboru formy kartkówki,
b) przerwania pisania i zabrania kartkówki uczniowi, który nie przestrzega zasad ustalonych
przez nauczyciela (praca niesamodzielna, przeszkadzanie pozostałym uczniom). Wiąże się
to z uzyskaniem oceny niedostatecznej,
c) w wyjątkowych przypadkach, na prośbę uczniów, zmiany terminu kartkówki
z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje punkt 2a oraz
ograniczenie zapowiadania z dnia na dzień.
4. Nauczyciele mają obowiązek:
a) przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów kartkówkami,
b) zapowiadać termin kartkówki,
c) dokonać wpisu zapowiadanej kartkówki w dzienniku lekcyjnym długopisem,
z podaniem daty wpisu. W przypadku przełożenia terminu kartkówki, należy przekreślić
kolorem czerwonym wpis pierwotny i dokonać powtórnego wpisu w wybranym terminie,
z adnotacją „kartkówka przeniesiona z dnia…”
d) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu kartkówki, ponownego ustalenia z klasą
terminu (przy czym nie obowiązuje wówczas ograniczenie zapowiadania z dnia na dzień).
5. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się ze kartkówkami swoich dzieci oraz z oceną tych kartkówek.

REGULAMIN PRAC DOMOWYCH.
PRACE DOMOWE PISEMNE
1. Prace domowe pisemne zadawane z dnia na dzień (oraz z piątku na poniedziałek) mogą być
wyłącznie pracami nieobowiązkowymi, dla uczniów chętnych. Prawidłowe wykonanie tych
prac skutkuje otrzymaniem „plusa” lub oceny pozytywnej.
2. Prace domowe, których czas wykonania przekracza 30 minut, muszą być zadawane
z kilkudniowym wyprzedzeniem.
PRACE DOMOWE USTNE
1. Uczeń ma obowiązek znać wiadomości i umiejętności poznane podczas ostatniej lekcji
z danego przedmiotu, również w przypadku lekcji odbywającej się z dnia na dzień.
2. W przypadku konieczności przypomnienia sobie w ramach pracy domowej zagadnień
i umiejętności poznanych w trakcie kilku lekcji, uczeń musi być o tym poinformowany
z kilkudniowym wyprzedzeniem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić, bez podania przyczyny, nieprzygotowanie do lekcji (rozumiane
jako nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub brak obowiązkowego zadania domowego)
2 razy w semestrze ( 1 raz jeśli przedmiot jest nauczany w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Fakt ten uczeń musi zgłosić przed rozpoczęciem lekcji i jest on odnotowany w dzienniku
lekcyjnym jako „np.”, lecz nie ma wpływu na ocenę końcową.
2. Dodatkowo mogą zgłosić nieprzygotowanie uczniowie, którzy są w szkole pierwszy dzień
po co najmniej tygodniowej nieobecności.
3. W przypadku gdy dłuższa nieobecność uczniów wynika z poważnych problemów
zdrowotnych lub na przykład reprezentowania szkoły podczas koncertów, konkursów itp.
uczeń ma prawo do stopniowego uzupełnienia zagadnień omawianych podczas jego
nieobecności i indywidualnego ustalenia z nauczycielem harmonogramu ewentualnych
zaliczeń.

